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יֵבִני / תהילים פרק ד ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ
שאול יונתן וינגורט

מחד, זהו מזמור פרטי, ומאידך זהו מזמור שכל אחד יכול לשיר אותו — 

ה' שומע תפילה, והוא מוציא את האדם מהצר למרחב. על דוד המלך 

מסופר במזמור איך הוא עבר ממקום צר, בו הכלימו אותו, להיות מלך 

שבימיו יש שמחה ורוב דגן ותירוש, מלך של כל שבטי ישראל.

ְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד. ַח ּבִ )א( ַלְמַנּצֵ

ר  ּצָ ּבַ ִצְדִקי,  ֱא־לֵֹהי  ֲעֵנִני  ָקְרִאי  ּבְ )ב( 

ִתי. ִפּלָ ַמע ּתְ ִני ּוׁשְ י, ָחּנֵ ִהְרַחְבּתָ ּלִ

ה,  ִלְכִלּמָ ְכבֹוִדי  ֶמה  ַעד  ִאיׁש,  ֵני  ּבְ )ג( 

ַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה. ֱאָהבּון ִריק, ּתְ ּתֶ

ה'  לֹו,  ָחִסיד  ה'  ִהְפָלה  י  ּכִ ּוְדעּו,  )ד( 

ָקְרִאי ֵאָליו. ַמע ּבְ ִיׁשְ

ֱחָטאּו, ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל  )ה( ִרְגזּו ְוַאל ּתֶ

ְבֶכם ְוֹדּמּו. ֶסָלה. ּכַ ִמׁשְ

)ו( ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק, ּוִבְטחּו ֶאל ה'.

ְנָסה  טֹוב,  ַיְרֵאנּו  ִמי  ֹאְמִרים  ים  ַרּבִ )ז( 

ֶניָך ה'. ָעֵלינּו אֹור ּפָ

ָגָנם  ּדְ ֵמֵעת  י,  ְבִלּבִ ְמָחה  ׂשִ ה  ָנַתּתָ )ח( 

ם ָרּבּו. ְוִתירֹוׁשָ

י  ּכִ ן,  ְוִאיׁשָ ָבה  ּכְ ֶאׁשְ ו  ַיְחּדָ לֹום  ׁשָ ּבְ )ט( 

יֵבִני. ה ה' ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ ַאּתָ

המזמור כוללת שני חלקים: ִמְזמׂור ְלָדִוד — זהו כותרת 

מזמור ספציפי, מעין המזמור הקודם, על מאורע 

הפרטי  המזמור  את  שהופך   — ְנִגינׂות  ּבִ ַח  וַלְמַנּצֵ לדוד,  שאירע 

לנגינה כללית.

ָקְרִאי ֲעֵנִני  ְנִגינׂות מתייחס בעיקר לפסוק הראשון: ּבְ ַח ּבִ נראה, כי ַלְמַנּצֵ

ִתי. בפסוק זה הופך  ִפּלָ ַמע ּתְ ִני ּוׁשְ י, ָחּנֵ ר ִהְרַחְבּתָ ּלִ ּצָ ֱא־לֵֹהי ִצְדִקי, ּבַ
דוד את המאורעות שאירעו לו לעיקרון כללי — ה' שומע תפילה.

המשך המזמור נחלק לשנים באמצעות המילה ֶסָלה: בחלק הראשון 

ֵני ִאיׁש, ַעד ֶמה  )ג־ו. 30 מילים( פונה דוד לבני "איש", ואומר להם: ּבְ

ֶסָלה  ָכָזב  ַבְקׁשּו  ּתְ מה  עד  ִריק?  ֱאָהבּון  ּתֶ מה  עד  ה?  ִלְכִלּמָ ְכבׂוִדי 
)=לנצח(? נראה, כי פניה זו הייתה פניה לבנו של ה"איש" — המלך 

)מבן  ְנָיִמין[  ]ִמִבּ ִאיׁש  ַוְיִהי  שאול בן קיש, עליו נאמר )שמו"א ט, א־ב( 

ִאיׁש  ן  ֶבּ ֲאִפיַח  ן  ֶבּ כׂוַרת  ְבּ ן  ֶבּ ְצרׂור  ן  ֶבּ ֲאִביֵאל  ן  ֶבּ ִקיׁש  מׂו  ּוְשׁ ימין( 

ֵני  חּור ָוטׂוב ְוֵאין ִאיׁש ִמְבּ אּול ָבּ מׂו ָשׁ ּבׂור ָחִיל. ְולׂו ָהָיה ֵבן ּוְשׁ ְיִמיִני ִגּ

יונתן  ָהָעם. בתחילה,  ל  ִמׇכּ ֹבַהּ  ָגּ ָוַמְעָלה  ְכמׂו  ִמִשּׁ ּנּו  ִמֶמּ טׂוב  ָרֵאל  ִיְשׂ

לא האמין ששאול אביו רוצה ברעת דוד, אך לבסוף הוא )שמו"א כ, 

י ִהְכִלמׂו ָאִביו. דוד אומר שכבודו לכלימה מתוך  ִוד ִכּ לד( ֶנְעַצב ֶאל ָדּ

אֶמר ִלְפֵני ְיהׂוָנָתן  ֹבא ַוֹיּ הטענה שהרדיפה היא לריק )שמו"א כ, א(: ַוָיּ

י.  ַנְפִשׁ ֶאת  ׁש  ְמַבֵקּ י  ִכּ ָאִביָך  ִלְפֵני  אִתי  ַחָטּ ּוֶמה  ֲעוִֺני  ֶמה  יִתי  ָעִשׂ ֶמה 

שאול מבקש כזב, ושאול המלך פנה לעבדיו באומרו )שמו"א כב, ח(: 

י, ְוֵאין  ן ִיַשׁ ִני ִעם ֶבּ ְכׇרת ְבּ ֶלה ֶאת ׇאְזִני, ִבּ ֶכם ָעַלי ְוֵאין ֹגּ ְלּ ם ֻכּ ְרֶתּ י ְקַשׁ ִכּ

ּיׂום  י ָעַלי ְלֹאֵרב ַכּ ִני ֶאת ַעְבִדּ י ֵהִקים ְבּ ם ָעַלי ְוֹגֶלה ֶאת ׇאְזִני, ִכּ ֹחֶלה ִמֶכּ

ן  ֵאג ָהֲאֹדִמי על ֲאִחיֶמֶלְך ֶבּ ה, ומתוך כך הוא קיבל את הכזב של ֹדּ ַהֶזּ

ֲאִחטּוב ונוב עיר הכהנים.



י ִהְפָלה )=הבדיל(  וכאן פונה דוד לבני האיש, לעבדיו של שאול, ואומר: ּוְדעּו, ּכִ

מן  לא  ֱחָטאּו.  ּתֶ ְוַאל  )=יראו, מה'(  ִרְגזּו  ֵאָליו.  ָקְרִאי  ּבְ ַמע  ִיׁשְ ה'  לׂו,  ָחִסיד  ה' 
הנמנע שבדבריו הוא רומז לסיומה של תקופת שאול. ה' הבדיל אותו ושמע 

אֶמר  את קולו, אך שאול חטא ברדיפתו אחריו, וכפי שנאמר )שמו"א כו, כא(: ַוֹיּ

ה  ה ַהְרֵבּ ֶגּ י ָוֶאְשׁ ְלִתּ ה ִהְסַכּ י לֹא ָאַרע ְלָך עׂוד וגו' ִהֵנּ ִני ָדִוד ִכּ אּול ָחָטאִתי, ׁשּוב ְבּ ָשׁ

ְמֹאד. נראה, כי לפיכך משתמש דוד בביטוי שלילי ביחס ליראת ה' — ִרְגזּו.

ב  ַכּ ֵכב ֵאת ִמְשׁ על בן נוסף של שאול, איש בושת, נאמר )שמו"ב ב, ה־ז( ְוהּוא ֹשׁ

הּו ֶאל ַהֹחֶמׁש ְוֵרָכב ּוַבֲעָנה  ֻכּ ים ַוַיּ ִית לְֹקֵחי ִחִטּ אּו ַעד ּתׂוְך ַהַבּ ה ָבּ ֳהָרִים ... ְוֵהָנּ ַהׇצּ

ַוְיִמֻתהּו  הּו  ֻכּ ַוַיּ בׂו  ָכּ ִמְשׁ ֲחַדר  ַבּ תׂו  ֵכב ַעל ִמָטּ ֹשׁ ִית ְוהּוא  ַהַבּ ֹבאּו  ַוָיּ ִנְמָלטּו.  ָאִחיו 

ְיָלה. נראה, כי על  ל ַהָלּ ֶרְך ָהֲעָרָבה ׇכּ ְלכּו ֶדּ ְקחּו ֶאת ֹראׁשׂו ַוֵיּ ִסירּו ֶאת ֹראׁשׂו ַוִיּ ַוָיּ

ְבֶכם ְוֹדּמּו )=והחרישו(. ֶסָלה. ּכַ איש בושת נאמר: ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ

ר —  אם כן, החלק הראשון של ִמְזמׂור ְלָדִוד הוא על הזמן שבו היה לדוד ּצָ

תקופתו של שאול המלך. החלק השני של המזמור )ו־ט. 33 מילים( הוא על כך 

י, וה' שמע את תפילתו והפך אותו למלך: ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק, ּוִבְטחּו  שִהְרַחְבּתָ ּלִ

ַהר  ים  ַעִמּ יט־כח(:  לג,  )דברים  נאמר  התורה  בסיום  שנאמרו  בברכות  ה'.  ֶאל 
ן  ֹכּ ְשׁ ֻפֵני ְטמּוֵני חׂול ... ַוִיּ ים ִייָנקּו ּוְשׂ ַפע ַיִמּ י ֶשׁ חּו ִזְבֵחי ֶצֶדק, ִכּ ם ִיְזְבּ ִיְקָראּו, ָשׁ

ָגן ְוִתירׂוׁש, ונראה שהקריאה לזבוח זבחי  ָדד ֵעין ַיֲעֹקב ֶאל ֶאֶרץ ָדּ ַטח ָבּ ָרֵאל ֶבּ ִיְשׂ

צדק ולבטוח אל ה' היא קריאה שחוזרת גם לתחילת הברכות )דברים לג, ה(: 

ָרֵאל. ְבֵטי ִיְשׂ י ָעם, ַיַחד ִשׁ ף ָראֵשׁ ִהְתַאֵסּ רּון ֶמֶלְך, ְבּ ַוְיִהי ִביֻשׁ

ים ֹאְמִרים ִמי ַיְרֵאנּו טׂוב, ְנָסה )=הרם( ָעֵלינּו  דוד מבקש מה' את ברכתו: ַרּבִ

ָניו ֵאֶליָך, והוא  ֶניָך ה', מעין הברכה של הכהנים )במדבר ו, כה(: ָיֵאר ה' ָפּ אׂור ּפָ
ם  ְוִתירׂוׁשָ ָגָנם  ּדְ ֵמֵעת  י,  ְבִלּבִ ְמָחה  ׂשִ ה  ָנַתּתָ בשמחה:  תבוא  שהברכה  מבקש 

ָגן ְוִתירׂוׁש, נראה כי  ָרּבּו. מעבר לחזרה אל ברכת הביטחון שהוזכרה ֶאל ֶאֶרץ ָדּ
ל  ן ְלָך ָהֱא־לִֹהים ִמַטּ יש כאן חזרה לברכתו של יעקב אבינו )בראשית כז, כח(: ְוִיֶתּ

ָגן ְוִתיֹרׁש, וכאילו דוד מבקש שתהיה לו שמחה  י ָהָאֶרץ ְורֹב ָדּ ַמֵנּ ַמִים ּוִמְשׁ ַהָשּׁ

ָבה  ּכְ ו ֶאׁשְ לׂום ַיְחּדָ ׁשָ עוד יותר מהזמן בו יש רוב דגן ותירוש. ומסיים דוד: ּבְ

יֵבִני. בסיום זה, חוזר דוד לברכה בסיום  ה ה' ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתׂוׁשִ י ַאּתָ ן, ּכִ ְוִאיׁשָ
רּון ֶמֶלְך. ָדד. ומעתה, ַוְיִהי ִביֻשׁ ַטח ָבּ ָרֵאל ֶבּ ן ִיְשׂ ֹכּ ְשׁ התורה: ַוִיּ
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 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.

לתגובות ולהצטרפות לרשימת התפוצה: 
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